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Redactioneel
Beste lezer,
‘In de logistiek maak je het verschil’, stelt Gertie Evers van Blokker in deze LHR
Nieuwsbrief. En dat is natuurlijk helemaal waar. Zonder logistiek zijn de winkels
leeg, kunnen mensen geen boodschappen doen en wordt het voor Bol.com
onmogelijk om pakketjes te bezorgen.

Om jong en oud een kijkje te bieden in de keuken van de logistieksector was
LHR samen met haar partners op 2 juni 2018 te gast bij het distributiecentrum
van Blokker in Geldermalsen. We hebben die dag onder het motto ‘Start
Moving’ samen met 25 deelnemende organisaties honderden geïnteresseerden
mogen verwelkomen. Zij mochten onder meer meerijden in een echte
vrachtwagen en via een virtuele bril ervaren hoe het is om in een
distributiecentrum te werken. En wie net als de tienjarige Jurgen van Weelden
durfde, nam plaats achter het stuur van de vrachtwagensimulator.

De dag werd officieel geopend door gedeputeerde Bea Schouten van de
provincie Gelderland, waarbij zij hulp kreeg van burgemeester Henny van
Kooten van de gemeente Maasdriel en wethouder Ton van Maanen van
Geldermalsen. In een interview legt gedeputeerde Schouten uit waarom
logistiek belangrijk is voor Gelderland en waarom Rivierenland hieraan een

bijzondere bijdrage levert. En dat zij daar heel erg trots op is!

Al die belangstelling van publiek, politiek en bedrijven is natuurlijk fantastisch.
Want de sector groeit niet alleen als kool. Bedrijven zitten ook te springen om
nieuw logistiek talent. Mensen van MBO tot HBO, met en zonder vlekje,
Nederlander of migrant, het maakt niet uit. Wie een carrière in de logistiek ziet
zitten, is in Rivierenland van harte welkom.

Dat het goed gaat met de Gelderse logistieksector blijkt onder meer uit de cijfers
van Transport en Logistiek Nederland (TLN) die in deze nieuwsbrief staan. De
vertrouwensindicator van bedrijven in de provincie groeide sterk. Uit een
enquête van de Stec Groep blijkt bovendien dat de regio Rivierenland kan
profiteren van de vraag naar XXL distributiecentra. En ‘logistics sprawl’ zorgt
volgens hoogleraar Lóry Tavasszy van de TU Delft voor kansen in perifere
gebieden, mits de regio’s er in slagen samen te werken en zich goed te
positioneren.

Werkzaak Rivierenland legt in deze nieuwsbrief uit hoe we mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan in de logistiek begeleiden. Van groot
belang! Vooral nu we iedere man of vrouw nodig hebben om het werk te doen.

Ik wens u weer veel leesplezier.

Frank Engelbart

Op het podium v.l.n.r.: Burgemeester Henny van Kooten van de gemeente
Maasdriel, gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland,
wethouder Ton van Maanen van de gemeente Geldermalsen en Frank
Engelbart van Logistieke Hotspot Rivierenland bij de opening van 'Start Moving'
op 2 juni 2018.

Start Moving aftermovie: 'Logistiek gaat als 'n
speer'

Blokker: ‘In de logistiek maak je het
verschil’
Geldermalsen, 22 juni 2018 – Mensen in de logistiek maken iedere dag het
verschil tussen volle of lege winkels. Boeiend werk dus, vindt HR
Business Partner Gertie Evers van het Blokker distributiecentrum.
‘Mensen zijn hier trots op hun werk.’

Lees verder

Vrachtwagenchauffeur Jan van der Linden van Blokker tijdens ‘Start Moving’ op
2 juni 2018 bij het distributiecentrum van Blokker in Geldermalsen. Hij vierde
onlangs zijn 25-jarige jubileum. (foto: Persblik)

'In een vrachtwagen zit je mooi
hoog'

Jurgen van Weelden achter het stuur van de vrachtwagensimulator tijdens de
open dag 'Start Moving' in Geldermalsen op 2 juni 2018. (foto: Persblik)
Geldermalsen, 22 juni 2018 – Jurgen van Weelden is 10 jaar oud, maar hij
rijdt de vrachtwagen beheerst en geconcentreerd door de straten. Geen
probleem! Nou ja, niet alles ging even makkelijk. ‘Ik schrok van het plots
overstekende hert.’

Lees verder

'Gelderland provincie van de
logistiek'

Geldermalsen, 6 juni 2018 – ‘Gelderland is de provincie van de logistiek’,
vindt gedeputeerde Bea Schouten. Zij opende op 2 juni 2018 bij het
distributiecentrum van Blokker het evenement ‘Start Moving’, dat meer
mensen moet interesseren voor een baan in de logistiek.

v.l.n.r.: Burgemeester Henny van Kooten van de gemeente Maasdriel,
gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland en wethouder Ton
van Maanen van de gemeente Geldermalsen bij de opening van 'Start Moving'
op 2 juni 2018. ( foto: Persblik)

Lees verder

TU: ‘Logistics sprawl’ vraagt om samenwerking
regio’s

Delft, 22 juni 2018 – Steeds meer logistieke processen vinden plaatsen
buiten stedelijke gebieden. Regio’s kunnen van deze ‘logistics sprawl’
profiteren als zij er in slagen om op de vraag in te spelen en meer samen
te werken, stelt hoogleraar prof. Lóri Tavasszy van de TU Delft.

Lees verder

XXL distributiecentra kans voor
Rivierenland
Arnhem, 22 juni 2018 - De vraag naar extra grote bouwkavels voor de
realisatie van XXL distributiecentra (dc’s) is een kans voor de regio
Rivierenland. Dat schrijft onderzoeks- en adviesbureau Stec Groep in de
‘white paper’ Marktperspectief logistiek vastgoed, meting onder beleggers
en ontwikkelaars.

Lees verder

'Ook bedrijven willen inclusieve
samenleving'

Stefan Onink is via Werkzaak Rivierenland aan de slag gegaan bij King
Nederland in Tiel. (foto: Werkzaak Rivierenland)
Geldermalsen, 22 juni 2018 – Migranten, langdurig werklozen, mensen met
psychische of lichamelijke klachten, alle mensen van Werkzaak
Rivierenland zijn bijzonder. En dat weten de bedrijven waar zij werken.
Toch gaan zij met deze mensen aan de slag, vertelt accountmanager Hetty
Gielen. Want ook ondernemingen hebben belang bij een inclusieve
samenleving en investeren duurzaam in leren en werken.

Lees verder

TLN: Eerste kwartaal 2018 geeft vertrouwen
Gelderse logistiekondernemers impuls

Zoetermeer, 22 juni 2018 – Over het eerste kwartaal van 2018 geven
Gelderse logistiekondernemers hun vertrouwen een 8,5. Dat is een
aanzienlijk stijging in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder,
toen de vertrouwensindicator van Transport en Logistiek Nederland (TLN)
in Gelderland nog op 7,8 bleef hangen.

Lees verder

Nieuwe privacy wetgeving
Per 25 mei 2018 geldt de 'Algemene verordening gegevensbescherming' (AVG).
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU en de 'Wet
bescherming persoonsgegevens' (Wbp) niet meer. Door de AVG krijgt u meer
mogelijkheden om voor uzelf op te komen bij de verwerking van uw gegevens. Uw
privacy rechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Bij Logistieke Hotspot
Rivierenland spannen we ons in voor de privacy en veiligheid van uw gegevens. Als
een deel van ons streven, hebben we onlangs ons privacy beleid op onze website
aangepast. Deze kunt u hier vinden. Wij gebruiken uw e-mailadres om u onze
nieuwsbrief te kunnen versturen. Mogen wij uw e-mailadres blijven gebruiken om u
onze nieuwsbrief toe te sturen, dan hoeft u niks te doen. Wilt u geen nieuwsbrief meer
ontvangen, dan kunt u uzelf eenvoudig via de link 'unsubscribe from list' onderaan
deze nieuwsbrief uitschrijven. Mocht u zich later toch weer in willen schrijven voor
onze nieuwsbrief, dan kan dat eenvoudig door ons een e-mail te sturen. Wij hopen u
zo voldoende geïnformeerd te hebben over hoe wij omgaan met de AVG. Mocht u
vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via
Frank Engelbart, t: +31(0)6-51590965 of e: iinfo@logistic-hotspot.nl.
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